
Informace o výrobku

Systém  ZIP HydroTap®

Nový ZIP HydroTap je elektronicky řízený systém k přípravě nápojů pro 
domácí kuchyně a kuchyňské kouty na pracovišti, který dodává vařící 
a nebo chlazenou pitnou vodu. Vodu lze snadno nalévat do šálků i 
konvice přes velmi účelně navrženou vodovodní armaturu, přitom je 
jednotka instalována skrytě pod deskou stolu. ZIP armatura může být 
dodatečně umístěna vedle baterie kuchyňského dřezu, nebo může být 
instalována samostatně s kruhovým odkapovým tácem z nerezové 
oceli, speciálně k tomuto účelu. Podle zvoleného typu přístroje, máte 
po stisknutí páčky k dispozici vařící i chlazenou vodu. Čaj, káva nebo 
jiný nápoj je tak možné připravit okamžitě bez čekání. Sklenici nebo 
láhev můžete naplnit již na pohled čerstvou chlazenou vodou!

  

Přizpůsobitelná instalace
Volitelný typ armatury může být instalován na jakéko-

liv pracovní desce nebo dřezu (je k dispozici v matné 
nerezové oceli nebo lesklém chromu).

(chrom : číslo zboží 44101)
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Popis
 · Systém přípravy vařící pitné vody s elektronickou 
armaturou, umístěný pod pracovní deskou. Okamžitě 
dávkuje filtrovanou vařící vodu (pouze typ BC ..)

 · Elektronická dávkovací baterie s přednastavenou 
páčkou, indikace funkce provozu a bezpečnostní 
(dětský) zámek, jako ochrana uživatele v případě 
potřeby

 · Aretace páčky pro snadné plnění větších nádob

 · Elektronické řízení teploty

 · Zabezpečení systému proti úniku vody

 · Bíle lakovaný kryt a nádrž z nerezové oceli

Ovládací panel (není součástí dodávky až HT60)

Ovládací panel s LCD displejem pro ovládání  
servisního menu umožňuje aktivovat energeticky 
úsporný režim a ochranu proti opaření, stejně jako 
kontrolu času.

Micronový filtr (není součástí dodávky až HT60)

Modely B100F a BC .. jsou dodávány se snadno 
vyměnitelným kazetovým micronovým filtrem s 
aktivním uhlíkem, který zadržuje nebezpečné látky 
 <5 mikronů, zlepšuje chuť vody a snižuje usazování 
vodního kamene.

Použití
 · k vaření vody v high-class kuchyních

 · příprava nápojů v kancelářích, jídelnách,   
restauracích, hotelech a nemocnicích

Model HT 60 B 100 F BC 100/125 BC 150/175

Č. výrobku s chromovou armaturou 44601 44201 44271  44281
Č. výrobku s nerezovou armaturou 44602 44203 44272 –

Množství vydaných šálků / h 60 100 100 150
Průtok vařící vody  l/min. 3 3 3 3
Množství sklenic chlazené vody / h – – 125 175
Průtok chlazené vody  l/min.  – – 4 4
Jmenovitý výkon  

230 V (el.zástrčka) kW 1,5 1,5 1,7 2,1

Spotřeba v pohotovostním      
režimu / den  kWh 0,56 0,63 0,93 1,44 

Rozměry  Šířka mm 
 Hloubka mm 1)

 Výška mm

188 

320 

334

290 

320 

353

440 

430 

337

500 

465 

395
Připojení vody ½“ ½“ ½“ ½“

Hmotnost (s vodní náplní)  cca kg 13 15 41 47
Třída ochrany dle VDE IP20 IP20 IP20 IP20
Bezpečnostní značky

1)  Plus 65 mm prostoru je potřeba pro napojení vody a elektrické připojeníSu
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... hospodárně teplá voda

CLAGE CZ s.r.o., Zálesí 1118, 735 71 Dětmarovice,  
Tel  596 550 207,   596 513 476 

E-Mail: info@clagecz.cz, Internet: www.clagecz.cz
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8Otvor v desce pro baterii: 35 mm
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Vzdálenost od jednotky na levé a pravé 
straně, min 50 mm  (na každé).

46 69

Vzdálenost zadní stěny od ohřívače 
min. 65 mmRozměry v mm
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Doporučené příslušenství - Iontoměnič ESO 6
Neupravená voda z přívodního potrubí může způsobit 
potíže na rychlovarném zásobníku vody a zhoršit chuť 
připravených teplých nápojů. Řešení pro tyto problémy je 
speciální filtr aplikovaný na přívodním potrubí.

.

Pro optimální změkčení vody doporučujeme 
použít filtrační systém ESO iontoměnič, který 
kombinuje změkčování vody, vodní filtrační 
systém s regulací pH. Nabízí ucelený a 
spolehlivý systém úpravy a snížení tvrdosti 
vody. Není třeba regenerovat filtrační kazetu 
ta by měla být vyměněna, v případě potřeby 
(závisí na kvalitě vody a délce provozu).

.

Instalační schéma

Systém  ZIP HydroTap®

Podle možností prostoru ve skříni je třeba zvážit výběr vhodného typu přístroje. 

Při instalaci dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži 
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